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Kunveno de 1’Amikoj : Parolado de Edmond Privat
Edm ond P r iv a t , Demosteno de Esperanto k a j  do I' 

e te rn a  ideo ree acidigas s ian vocon. Post k v a r ja ra  silento  
1(1 kongresanoj ree povis aŭd i l ia n  vokon a l  paca kun
laboro.

S ign ife  ke l ia  parolado ne okazis en la kongreso mem, 
%ed on t ie lnom ata  « fa k a  » kunveno de V A m iko j ,  p l i  
bela nom o ol la siatempa m oknom o  « k va ke ro j  ». Jen  
estas esperantis to j Jati la senco Zamenhofa !

-Ve p a ro l i  sed agi, estas i l ia  nesk r ib i ta  devizo. Cii ne 
estas specife inovado re l ig ia , sed inovado rea l igan ta  ekster  
ka j o f te  kon traŭ  momenta f lu o  re l ig ia , la  ordonon eternan  
< amu k a j  helpu u nu  V a l ia n  ».

Estas fe l ica  koincido, ke super VE A , eti Palaeo W ilson  
trovigas la kvakera  hejmo. K e  el t iu  ĉ i  najbareco idea  
ka j Joka re zu ltu  kun laboro  in t im a  estas la tasko de V 
esperantis ta j kvakero j.  I l i  arangis kunvenon je  la  3*a 
de Augusto  ĉe k iu  paro lis  D-ro  P r iva t .  Resumon de l ia  
to ro lado  n i  represas tie-ĉi.

L a  R e d a k c i o .

Sub prezido de S in jo ro  M ontagu C. B U T L E R , m a l
e n u ig is  t iu -ĉ i kunveno, k iu  kom encig is per

Enkonduka parolado
de S in jo ro  C harles Roden B U N T O N  *

ĉ i  t iu  kunveno estas ku n vo k ita  por la  celo don i esp ri
mon a l la  pensoj k a j sento j de la  kva ke ro j, aŭ k ie l n i 
meni d ira s  « A m ik o j  », p r i Esperanto. Se estas unu 
re lig ia  anaro  kies ideo j harm onias kom plete  kun  Esper- 
ftnto-M ovado, g i estas la Societo de A m ik o j. K a j n i gojas 
1]a v i hodiaŭ, meze de n i k ie l paro lan ton , u nu  el la  p le j 
bone ko n a ta j es tro j de la movado k a j ankaŭ unu el la  
Plej bonaj in te rn a c iis to j, Edm ond P r iva t .  N i dankas lin  
korege p ro  lia  boneco.

A n ta ŭ  ol l i  parolos, m i detenas v in  dum  k e lk a j m in u to j 
Por esp rim i m ia jn  p ro p ra jn  sento jn. M ia  taga laboro  r ila ta s  
al p o lit ik o , a l p rob lem oj de tu ja  k a j p ra k tik a  ka rak te ro . 
Problem oj de im perieco k a j de eks te ra j a fe ro j. Sed m ia 
t l ita  laboro  kondukas m in  a l unu ĝenerala konk ludo . La 
Skanda fa k to  de la  nuna epoko estas tio , ke la  tu ta  
dom aro estas k u n lig ita , k ie l neniam  antaŭe. N i estas ku n 
g i t a j  de o b je k tiv a j fa k to j,  ekzemple n i ne povas en tre 
pren i s im p lan  ekonom ian procedon k ie l aĉe ti b ic ik lo n , sen 
<>st i  in f lu a ta j de ekonom ia j s ta to j en Azio , en A fr ik o , en
I sono, k ie l ankaŭ de la  p o lit ik o  de m u lta j in d u s tr ia j s ta to j.

V » ,

•N1 estas ankaŭ k u n lig ita j de n ia  konscio —  ekzemple en 
hia ju rn a lo  n i volas e k v id i tion , k ion  la  tu ta  mondo fa r is  
h ieraŭ —  ne n u r tion . k ion  la  p rop ra  nacio fa r is  hodiaŭ. 
Ku ĉ i t iu  m an ie ro  n i sentas, ke la  mondo estas unu.
• amen ĉ i t iu  sento estas m a lfo r ta  ; estas ven k ita  k a j kva 
l i f i  d ro n ig ita  de p li fo r ta  —  t iu  de nia nacio. La  nacia 
konscio estas ankoraŭ m u lte  t ro  fo r ta . N ia  granda tasko 
e**tas k u ltu r i  la  m ondkonsc io^ k a j an taŭen ig i g in  iam a
niere, en n in  mem k a j en a lia jn . F akte , e fek tive  la mondo 
estas u n u ; n i devas fa r i  g in  unu ankaŭ  en sento k a j 
‘ ‘mocio. N i devas r ig a rd i ĉ iu jn  prob lem ojn  de ekonom ia 
f o l i i o  k a j de la e lm ig rado  k a j enm igrado de hom oj, k ie l 
« u  de la r ifu g in to j el G erm anu jo  k a j A ŭ s tr io  de la v id 
punkto  de 1'interesoj de la mondo k ie l unuo. N i devas 
•'igardi, precipe ĉ iu jn  m il i to jn  k ie l c iv ila jn  m il i to jn .  N u r 
s,,r ia  bazo de t ia  konscio estos a tin g a ta  n ia  vera celo 

ke la monda estu o rg a n iz ita  k ie l m ond-ŝtato en k iu  
hi nac io j estu m em broj.

E kv id u  nun la h is to rio n . La unua granda p o lit ik a  k re a jo  
(1  ̂ la okcidenta  c iv iliz o  estis la ideo de tu tm onda  im perio . 
Estis k rea ta  de la R om anoj k a j d a ŭ rig a ta  de la  Sankta 
Homa Im perio . E s tis  subtenata de la un ive rsa la  uzo de 
*:l la tin a  lingvo  in te r  ĉ iu j k le ra j hom oj. T ia m  komencis

P aro lad o  de Edmond P riva t

K a ra j geam iko j.
M u lta jn  v id in d a ĵo jn  de A n g lu jo  v i ja m  v iz it is  k a j 

ankoraŭ  v iz ito s  dum  t iu  ĉ i semajno. Sed ne n u r m a te ria j, 
ankaŭ s p ir i ta j v id in d a ĵo j m eritas  atenton.

H od iaŭ  v i konatigas kun unu  el la  p le j in te resa j m o ra la j 
k u r io z a ĵo j de B r itu jo .  Pasig i m atenon en la  societo ka j 
a tm osfero de la  b r i ta j « A m ik o j » aŭ « K va ke ro j », estas 
granda p riv ile g io , ĉa r i l i  reprezentas p le j noblan floron de 
la  nacia an im o k a j lu d is  en la  h is to r io  de la  anglo-saksa 
c iv iliz o  ro lon  m u lte  p li g ravan  ol i l ia  nom bro supozigus.

Oni ĉie scias p r i la  granda potenco de la  angle paro
la n ta j nac io j en la  mondo, sed oni scias m a lp li p r i t ia  
grupo da honesta j hom oj, ĉ iam  p re ta j o fe r i sian vivon 
aŭ posedaĵon po r a ŭ d ig i la  voĉon de konscienco ka j 
k o n tra ŭ s ta r i ĉ iu jn  m a lju s ta ĵo jn  de im p e ria lism o  aŭ riĉ igo . 
I l ia  granda k v a lito  k a j sato estas la  s ilento. Ne tiom  
p a ro li, sed agi. P ru v i sian konvinkon , ne per dogm oj aŭ 
v o rto j, sed per helpema vivo.

E s tis  kvakero  W ill ia m  Perni, k iu  fond is  en A m eriko  
la sta ton de P e n s ilv a n io  k a j r ifu z is  uz i a rm ilo jn  ko n tra ŭ  
la  ru g h a ŭ tu lo j, ira n te  a l i l i  k ie l vera am iko  sen pa filo j, 
seci kun  fra ta  lo ja leco, k iu  ga jn is  i l ia jn  fidon k a j pacemon.

E s tis  kva ke ro j, k iu j p ro testis  dum  generacio j kon tra ŭ  
la sklaveco cle n ig ru lo j k a j pacience laborad is  g is i l i  suk
cesis m a lperm esig i t iu n  ho n tinda ĵon  per la  lego cle la 
b r ita  P arlam ento  an taŭ  unu cen tja ro . La fa m ilio  de S in 
jo ro  B u x to n  estas kona ta  pro sia sindono a l t iu  afero.

E s tis  kva ke ro j, k iu j  zorgis dum  la  m o n d m ilito  p r i la 
m a lf in u a j fa m il io j de k o n tra ŭ a j lando j re s tin ta j en 
A n g lu jo  k a j, post la m ilito , o rgan iz is  grand iozan helpon 
a l m a lsa ta n ta j in fa n o j en la v e n k ita j s ta to j. La m ilito n
i l i  abomenas k a j r ifu z a s  p a rto p re n i. M u lta j ne hez itis  
i r i  m a llibe re jon  po r sia idealo.

s in  lev i en la dekkv ina  ja rce n to  la ideo de la  nacia  stato, 
ĉ i  t io  estis necesa evo luo ; io  estis necesa k ie l p o lit ik a  
k r is ta lig a j©  in te r  la in d iv id u o  unuparte  k a j la  mond- 
ŝ ta to  a lip a rte . Sed ĉ i t iu  ideo nun fa r ig is  tro  despotema, 
estas s im ile  a l m anĝegauta malsano, k iu  pereigas la 
homaron.

M i d ira s  do denove por ko n k lu d i, ke v i devas kon traŭ- 
s ta r ig i a l ĉ i t iu  m a lsano; n i devas sen ti n in  vere u n u i
g ita j kun  la  tu ta  mondo k a j ne sole kun  n ia j sam landanoj ; 
n i devas esti lo ja la j a l la hom aro. K ie l nun m i klopodas 
rre  m iu te  p r i liom o en M anchester k ie l por homo de L on 
don. sam m anie re  n ii k lopodus p r i homo en Anglo lando.

La  p le j granda m alhelpo a l la  monda unueco estas la 
malsameco de la lin g vo j. Ekzem ple am iko  m ia  en ĉeĥo- 
s lovakio  skribas meze de la lasta tem pa k rizo , ke la  nee
bleco de lin g va  in te rkom pren igo  estas la  p le j g rava  m al- 
bona ĵo  superanta ĉ iu jn  ce te ra jn . Jen ĉ i t ie  precize tro 
viĝas la granda servo, k iu n  la Esperanto-M ovado povas 
en trep ren i por la mondo. Esperanto, k ie l d ir is  fam a franco, 
estas la la tin o  de I ’ dem okra tio . Ĝi enhavas ĉion k ion  ni 
povas re ten i el la  la tino .

M i ne pa ro lis  p r i la  paco. La vera bezono de n ia  
tempo estas p o z itiva  kun laborado en la  tasko cle c iv iliz a c io  
k a j la monda lo ja leco estas la neforlasebla  bazo. M i ripe tos 
al v i frazon  de la  granda m a js tro  de sageco Spinoza.
—  i  ĉ a r  la paco ne estas la neado de la  m ilito  sed gi 
estas potenco k iu  devenas el la fo r to  de la  s p ir ito  ».

M i ne povas dedici m u lta n  tempon a l Esperanto, 
sed m i prezentas m ian ko ran  bonvolon a l ĉ iu j,  k iu j  laboras 
pro  la movado —  k a j precipe a l n ia  estro  k a j am iko  
Edm ond P riv a t.

H od iaŭ  i l i  v in  in v it is  por d is k u ti la demandon : « K ie l 
Esperanto  povas he lp i la  pacon nun ? » M a lfa c ila  demando, 
ne respondebla per unu s im pla  frazo.

Kom preneble Esperanto helpas d a ŭ rig a n te  sian ekziston 
k a j d isvo lv igon , ĉa r unua kond iĉo  de la  paco estas p lia  
in te rkom pren igo . Sed o fte  regas i lu z io j t iu r ila te .

La p le j be la j progresoj, k iu j  fo r ig is  in te rspaco jn  in te r  
la  nacio j, k ie l ekzemple aerflugado, ne ĉ iam  he lp is  a l 
paco per s i mem. I l i  fo je  he lp is  eĉ p li a l m il i to  k a j tu r 
m entado de senku lpa j in fa n o j k a j v ir in o j.

T e kn ika n  progreson on i povas uzi bone aŭ malbone, 
ĉ io  fine dependas de m ora la  decido k a j volo. Esperanto 
por s i mem ne sufiĉas. A nkaŭ  gi povas esti uzata  por 
nacia aŭ rasa propagando k a j in c ito ;  g ia u t i lo  por la  paco 
dependas de gia enhavo. K io n  n i esprim as per g i, jen  
tio , k io  gravas an taŭ  ĉio.

D -ro  Zam enhof g in  donis a l la mondo por d isvas tig i 
novan senton « E n  la  mondon venis nova sento ». T ion  
n i kan tas en ĉ iu  kongreso k a j kunveno. Sed k io n  n i e fek
tiv e  fa ra s  por he lp i, ke t iu  sento « f lu g u  » de loko al 
loko t  » Jen la demando, k iu n  n i m etu a l n i mem.

Necesas iom  pensi p r i tio , de tempo a l tempo. H od iaŭ  
m i vo lus p rezen ti n u r k e lk a jn  m odesta jn pensojn por 
k u ra g ig i v in  t iu r i la te  en tempo tiom  senkuragiga pro  la  
n ig ra j nubo j en la  p o lit ik a  ĉielo.

K io n  n i povas ja  fa r i  ? Unue re s ti f id e la j a l la  idealo 
de Zam enhof, k iu  esprim is  sufiĉe k la re  s ia jn  ideo jn  k a j 
kom prenis kun p ro fe ta  k la rv id o  la  m a lfa c ila ĵo jn  in te r  
popoloj.

E n  sia fam a « Letero a l  D ip lo m a to j  •>>, an taŭ  la  fino 
de m ondm ilito , l i  donis ekzemple konsilon, k iu  estus 
p o v in ta  eĉ e v it i eŭropan m ilito n  en la  nuna tempo, se 
gi estus sekv ita . L i  proponis, ke a l nova j S tato j kun  d ive rs 
lin g v a j logan to j oni ne donu la nomon de unu  gento, sed 
m it r a la n  nomon, por ne h u m ilig i la  ce te ra jn , sed kon traŭe  
hav ig i a l ĉ iu j senton de egaleco, k a j fa c il ig i pacan ku n 
laboron.

ĉ u  la  fra n c lin g v a n o j cle B e lg u jo  aŭ Svislando tremigus 
fe lic a j en teg ilo , k iu  nom igus F la n d ru jo  (V laanderen), 
aŭ A lem anu jo  (A lem anien) ? Certe ne, ĉa r i l i  sentus sin 
fre m d a j en lando regata cle a lia  gento super i l i .  E n  m a l
nova j tem poj la po lo j k a j l ito v o j nom is sian u n u ig ita n
konfederacion « Respublica Serenissima s> por ne ofendi 
unu  aŭ a lian .

H o d ia ŭ  on i sentas la pravecon de la  Zam enhofa kon
silo. Se venus nova m ilito , poste necesus fa r i  novan pacon 
ev ita n te  la  e ra ro jn  de la antaŭa. K ia l ne fa r i  g in  antaŭe 
k a j sen la m il i to  ansta taŭ  poste ?

Tie) estu ! Estas v ia  unuan im a deziro. Seci eĉ la  
hom aro ne kapablas e v it i novan te ru ra n  in s tru o n  per 
ba nego de sango, g i eĉ tia m  bezonus hom ojn, k iu j  p re
parus la pacon su r p li bonaj bazoj o l la  an taŭa k a j memo
rigus p r i la  g us ta j ideo j. T ie  kuŝas por n i, esperantisto j, 
nobla ro lo , k ie l se kv in to j de t iu  neforgesebla Zamenhof, 
k iu n  n i hav is  la riĉa n  p riv ile g io n  kon i ĉu persone, ĉu per 
l ia j  ve rko j. P riv ile g io  entenas devon.

A nka ŭ  n i povus in te re s ig i p li a k tive  a l la klopodoj 
p ra k t ik a j por ans ta ta ta  la  uzon de p e rfo rto  per uzo de 
homa helpo. Bonega broŝuro en Esperanto k la rig a s  p r i la 
nobla labo ro  de P ie rre  Ceresole k a j cle l ia  b rava  bando 
da «‘ iu la n d a j a m iko j, ĉ iam  p re ta j a lk u r i ien a jn , k ie  okazis 
k a ta s tro fo  k a j senpage he lp i la  v ila g a n o jn  de frem da  lando 
por re ko n s tru i dom ojn aŭ lib e r ig i la  kam pojn  de Stonoj 
k a j sablo post subakvigo.

En L ich tens te in  post e lfluo de la  Rejno, en suda F ra n 
cujo, en K im ru jo , en H in d u jo  post te rtre m o  oni goje sa lu tis  
t iu n  « armeon de homoj sen malamo  », a rm ita j per fos ilo  
k a j bonvolo en la  nonio de in te rhom a fra teco.

Centra Oficejo : Palais Wilson, Geneve/ Svislando
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La
Londona

Eti  p a s in ta  num ero  do E S P E 
R A N T O  n i  rosum o rapor t is  pri la 
Londona  Icon (/roso, Jau la no to j  de  
nia  okaza  ku n la b o ra n to  U bi k ita lo .  
P r i  la p lezura  rando j  dovis  r a 
porti  (J. II. II. r .  Z. L ia  avtiko lo  ta 
m on p r i t r a k ta s  la tu ta n  kongre
son, sed Iau v id p u n k to  io n i m a ls a 
m a  al la unua raporto . N i  decid is  
enpres i  sonbando, eĉ so r ipe tigas  
iu j  d e ta lo j  :

L a  Redakcio .

Rilate al la 31 a Universala Kon
greso de Esperanto, kiu okazis en 
la Angla ĉefurbo de la 30a de .Iu
lio ĝis la (ia de Augusto, ni iomete 
devas ripeti kion ui skribis post la 
jubilea kongreso en Varsovio. La 
kongreso brile pasis kaj la parto
preno estis tute bona, kvankam 
kompreneble la plimulto de la ge
kongresanoj estis Angloj. Ĉe tiuj 
Angloj la organizo estis en bone
gaj manoj kaj certe la gevizitantoj 
el aliaj landoj revojaĝis. hejmen, 
plenplene je agrablaj impresoj. La 
gegastigantoj faris ĉion eblan por 
agrabligi al la eksterlandanoj la 
restadon en Londono, ne nur pere 
de la kongresaj aranĝoj, sed ĉiu 
Anglo aŭ Anglino faris sian eblon, 
kiam kongresano iamaniere bezo
nis helpon.

La morto de fraŭlino Stud.
Nigran ombron jetis sur la kon

greson la subita morto de la ĉie 
estimata, ĉiam gaja kaj tre — eble 
tro fervora — ('sebmetoda instruis
tino Margarete Saxl. Jam longe 
oni sciis, ke ftia koro in* estis forta 
kaj sana, kaj ke pro tio si devis 
esti tre singarda, sed tion ŝia en
tuziasmo por Esperanto ne perme
sis. Post kiam si perdis sian oficon 
en la Germana ĉefurbo, ŝi tute 
dedicis Sin al la mem elektita tas
ko, instrui Esperanton. Kaj tion 
ŝi faris kun tiom granda sukceso, 
ke oni ofte denove invitis ŝin por 
pluraj kursoj. Plej ofte la landoj 
en la okcidento de Eŭropo formis 
sian laborterenon kaj daŭre ŝi va
gadis tra Francujo, Nederlando, 
Danujo kaj Anglujo, instruante 
Esperanton kaj akirante geami
kojn.

Precipe en la lastaj monatoj ŝi 
laboregis en Anglujo kaj forte par
toprenis en la preparado de la 
kongreso.

De la Angla registaro oni jus 
akiris por fraŭlino Saxl laborper
meson por sufiĉe longa periodo.

En ĉi tiu raporto ni kelkajn fo
jojn bavos okazon priparoli la 
gravan rolon kiu ŝi en la lastaj 
monatoj ludis. Certe ĉiu Esperan

tisto kun 'granda respekto memo
ros pri la mortintino.

La kongresaj aranĝoj.

Kiam ni nun, kelkajn semajnojn 
post la kongreso, trafoliumas la 
ltele ornamitan kongreslibron, ni 
estas superŝutitaj de rememoroj 
kaj preskaŭ ne scias per kio ko
mencigi la raportadon kaj komen
tadon. La kongresprogramo estis 
riĉa, preskaŭ tro riĉa. Tia progra
mo certe estas utila, ĉar ju pli da 
manifestacioj des pli la enlogan
toj de la kongresurbo pririmarkas 
K' utilon de Esperanto kaj la fa
cilan interrilatadon de la multaj 
Esperantistoj el malsamaj landoj. 
Tiamaniere kompreneble ĉiu uni
versala kongreso estas la plej bona 
propagando, sed precipe en urbe
go kiel Londono, la ĉefurbo de lan
do. en kiu oni ĝis antaŭ nelonge 
anis la ideon de la « belega izo
leco », dum multaj Angloj opiniis 
aii ankoraŭ opinias, ke la Angla 
lingvo tute sufiĉas kaj ke oni ne 
bezonas mondlingvon. El Esperan- 
to-vidpunkto la urbestro de la 
Londona distrikto St. Pancras, lia 
Moŝto J. Sperni, kiu jam vizitis 
la interkonatigan vesperon, faris 
multe aplaŭdatan paroladon en la 
malferma soleno partoprenis en la 
internacia balo kaj finfine venis, 
en la ferman kunsidon por adiaŭi 
la gekongresanojn. Kiam Angla al
trangulo tiamaniere interesiĝas pri 
Esperanto, tio certe estas ĝojiga 
fakto.

Sed ni devojigas koncerne la te
nion de la kongresaj aranĝoj. Ili 
ef-tis duoblaj. Apud la aranĝoj en 
la oficiala kongresprogramo, estis 
tiaj kiel aŭtoĉar-ekskursoj, kiuj 
rezultis el la kompreno, ke la eks
terlandanoj certe dezirus esplori 
Londonon laŭ komforta maniero, 
ĉiun tagon oni organizis ekskur
sojn al la « City ». al la « West 
End » kaj al la « East End ». En 
ĉiu autoĉaro kunveturis Angla sa
mideano por traduki la klarigojn 
de la gvidanto. Iom pli multekos
taj. sed ankaŭ pli allogaj, estis la 
rondveturadoj per taksio kun Es
peranton parolanta Soforo. Tiuce
le ĉiam troviĝis kelkaj taksioj en 
la antaŭkorto de la kongresejo,
I n i versi ty College en la Gorver- 
strato. La Esperanton parolantaj
Soforoj laŭvice dejoris tie kaj an
kaŭ cetere multe utilis al la ge
kongresanoj.

La dimanĉo estis dedukita al la 
inaŭguro de la kongreso en Domi
nion Theatre, katolika kaj protes
tanta Diservoj kaj komuna tag-

manĝo en la « Mountvie\v Cafe » 
of Lyons’ Oxford Corner House. 
Tiu tagmanĝo tuj sekvis la inaŭ- 
guron kaj jam estis karakterizita 
de la vera Esperantista spirito.

Lundo kaj mardo estis veraj la
bortagoj. Le programo por lundo 
menciis, krom la unuan labor
kunsidon, la inaŭguron de la 
loa Internacia Kongreso de Blin
daj Esperantistoj, kelkajn lumbild
prelegojn kaj nombron da fakaj 
kunvenoj. Similan programon oni 
guis marde, Sed en la vespero de 
ambaŭ tagoj oni prezentis al par
to de la kongresanoj la teatrajon 
« Eliza Restas ». komedio en tri 
aktoj de II.H. Esmond, tradukita 
de (i. Badash. Prizorgis la prezen
tadon, kiu okazis en la « Scala 
Theatre », membroj kaj lernantoj 
de « The Neilson-Terry Guild of 
Dramatic Art », al kiuj instruis 
Esperanton fraŭlino Saxl. Tiu ins
truado estis unu el ŝiaj gravaj la- 
boroj antaŭ la kongreso La 
geaktoroj ekstudis Esperanton nur 
kvin monatojn antaŭe, kaj tiom 
granda estis la sukceso, ke fari
ĝis preskaŭ senmakula prezenta
do. Estis malfacilajo, ke la akus
tiko en la granda kaj tre alta sa
lono ne estis tre bona. Tiuj el la 
ĉeestantoj, kiuj sidis en la malan- 
taŭa kaj supra partoj de la salo
no, ne povis ĉion kompreni, sed 
ĉiuokaze oni perceptis la enhavon 
de la tre amuza Uidajo kaj Satis 
longe aplaŭdataj ne nur la geak
toroj. kiuj havis vere malfacilan 
taskon. Je la fino estis laŭte kaj 
longe aplaŭdataj ne nur la geak
toroj. sed ankaŭ la parolanto, kiu 
dankis al fraŭlino Saxl pro sia 
bonega helpo.

La samajn vesperojn tiuj kiuj 
ne rajtis (“eesti la prezentadon de 
la teatrado ĝuis belan programon 
en la granda salono de la kongre
sejo, kie oni montris kelkajn in
teresajn filmojn kaj inter tiuj fil
moj la Esperantista iluziisto Vil
ajo Verda montris siajn kapable
cojn, dum sinjoro Johano Geryk 
el ĉeĥoslovakujo bonege ludis la 
violonon.

Agrabla tago ĉiam estas tiu de 
la kongresa ekskurso. En la lastaj 
tri jaroj via raportisto ne parto
prenis kongreson, sed ni memoras 
pri belaj ekskursoj al Fontaine- 
bleau, Sepmontaro kaj Uppsala 
dum la kongresoj en Parizo, Ko
lonjo kaj Stokholmo. La celo de la 
ekskursoj ĉiam estas montri al la 
eksterlandanoj iun lokon afi regio
non. kiu el turista vidpunkto estas 
interesa : sed. ĉar en la tuja aŭ 
malpli tuja proksimeco de Londo
no estas multaj tiaj lokoj, la An
gloj organizis ne malpli ol kvar 
ekskursojn. Ili estis de diversa 
longeco kaj oni povis partopreni 
laŭplaĉe.

La plej longa ekskurso, al Strat- 
ford-on-Avon (la Shakespeare! a n- 
d<>), War\viek kaj Oxford, daŭris 
de la oka matene ĝis la deka ves
pere: la dua, al la banlokoj nas

kaj duono matene ĝis la sepa ves
pere ; la du aliaj estis malpli gran
daj kaj okazis en la posttagmezo. 
Unu el ili havis la celon Windsor 
kaj Hampton Court, la alia la 
Zoologian Parkon en Whipsnade.

Ni partoprenis la duan ekskur
son, al Hastings kaj Eastbourne. 
Estis belega veturado, inter alie 
tra la graflando Kent, kaj same 
kiel la tuta kongreso, ankaŭ ĉi tiu
ekskurso estis bone organizita ; 
laŭliore ĉio marŝis kiel antaŭe fik
site. Sed tamen ni ne estis tute kon
tentaj. En la urbeto Battle apud 
Hastings estas malnovega kastelo. 
Oni nenion rakontis pri la kastelo, 
la ekskursanoj ne estis gvidataj, 
ni nur ricevis la komunikon : « ĉi 
tie ni restos dudek minutojn ». 
Tute same okazis en Hastings. Sul
la marbulvardo la aŭtoĉaroj haltis 
antaŭ la restoracio, en kiu oni ri
cevis bonan tagmanĝon, sed cetere 
la ordono estis : « Je la dua ni 
kolektiĝas sur la sama loko ». Plej 
malbone tamen estis en Eastbour
ne, ĉar tie la aŭtoĉaroj duni duona 
minuto haltis sur la belega bul
vardo kaj poste pluenveturis al iu 
mizera placo, kie ni ricevis la ko
munikon : « ĉi tie ni restas du
dekkvi minutojn s>. Tamen, mal
glati tiu malagrablaj estis entute 
bena tago. ĉar ankaŭ la revetura
do al Londono laŭ alia vojo — ni 
irter alie, vidis la Anglan Flug
havenon Croydon — estis ĉarma. !

Tiun saman tagon okazis amike- j 
co vespero de laborist-tendencaj 
vizitantoj de la kongreso.

Same grava kiel la ekskurso 
ankaŭ estas ĉiam la kongresa 
balo. Ĝi okazis en la Norda 
parto de la urbego, en la Tu- 
dor Ballroom » de la Alexandra 
Palaco en Wood Green. Fakte la 
kongresanoj, kiuj jam dum kelkaj 
tagoj estis esplorintaj Londonon 
fjamaniere, nur duni la vojaĝo al 
W ood Green rivecis bonan impre
son de la vasteco de la Angla ĉef
urbo. Dum preskaŭ duonhora ve
turado per vagonaro oni restis in
ter la domoj. Kaj la vagonaro ne 
veturis malrapide, Pasis la balo en 
la bela kaj granda salono tute sa
me kiel ĉiuj kongresaj baloj. Mult
nombre estis la homoj en naciaj 
kostumoj kaj treege interesa kaj 
vidinda estis ilia marŝparado. In
ter la dancoj oni povis trinki aŭ 
manĝi ion en la balsalono aŭ fari 
viziton al la riĉe provizitaj bufe
doj en apuda salono. Vizitis la ba
lon. kiu daŭris ĝis la dua nokte, 
la urbestroj de St. Pancras kaj 
Wood Green, kiuj ambaŭ faris be
lan paroladon kaj amikece sin 
miksis kun siaj edzinoj inter la 
gedancantoj. Estis agrabla vespe
ro, kiu tro rapide forflugis.

Same bela estis la lasta kon- 
g.es-vespero, vendrede, en Central 
Hall, Westminster. Ion tian ni ne
niam antaŭe audis kaj vidis dum 
Esperanto-kongreso. Estis vespero, 
speciale pretigita por la kongre- 
sr kaj prezentita de infanoj el la

Orplianage » (Nacia Hejmaro kaj 
Orfejo por Infanoj).

Por informi la gekongresanojn 
oni skribis sur la dorsflanko de la 
pi ogra mo : « La gejunuloj, kiuj 
amuzas vin ĉi tiun vesperon, re
prezentas grandan familion de 
knabinoj kaj knaboj — entute j 
preskaŭ 4000 — kiuj konstante es
tas sub la zorgo de la Hejmaro. 
Fondite en 1860 de noblanima 
kristana filantropo, D-ro T. Boe
man Stephenson, la Instituto ioni 
post iom kreskadis, dank' al la 
bonkora subteno de multaj ami
koj, riĉaj kaj malriĉaj. Ĝis la 
30a de Junio nunjare la nombro 
da infanoj prizorgitaj depost la 
fondo estis 26.155. Oni akceptas 
ilin en la Hejmaron kiam ili vi
vas en stato de senhejmeco, mal
sano. senamikeoo aŭ danĝero, kaj 
neniu infano en urĝa sufero estas 
iam rifuzata. Ili loĝas en familiaj 
rondetoj, sub la zorgado de bon-) 
koraj virinoj, kiuj dediĉas sian 
vivon al ĉi tiu laboro. Specialaj 
hejmoj ekzistas por kriplaj, deli
kataj kaj ftiza j infanoj kaj an
kaŭ por beboj. La (‘iujara kosto j 
de la laboro estas L. St. 220.000. 
el kiuj 80 %  estas libervolaj do
nacoj ■».

Dum tiu « Varia Vespero » oni; 
povis konstati la bonajn rezultojn 
de la supre pentrita edukado. Ne 
nur estis legeblaj de la junaj fre- 
ŝaj vizaĝoj la feliĉo kaj vivĝojo, 
sed tio kiini ili aŭdigis kaj mon
tris sur la scenejo estis pruvo de 
bonegaj instruado kaj akzercado.

Plej fortimpresiga estis la mu-1 
zikado de la granda knaba muzi
kistaro de la filio Farnborough. 
La maniero laŭ kiu tiuj knaboj
aŭdigis sin je la vesperfine
estis vere mirinda. Preskaŭ nee-' 
ble estas detale pritrakti la tutan 
programon. Ĝi enhavis muzika- 
don. diversajn scenojn, atletadon, 
kantadon kaj ŝnursaltadon. Apar
tan mencion tamen meritas la 
emociige bela solkantado de 13- 
jara knabino, Molly Proffit de la 
Orfejo « Princess Alice ». si kan
tis Esperante kaj fraŭlino Waite 
el Birminghan̂  kiu funkciis kiel 
anoncantino ĉe la Espektaklo 
« Esperanto », same parolis Esper
ante. Estis fraŭlino Saxl klu 
instruis al ili* Esperanton ankaŭ 
ĉi tiun vesperon, kiu okazis post 
ŝî  morto, tiu instruado estis 
menciita. S-ro Gething, ano de la 
kongresa komitato, dankis ŝin kaj 
faris mallongan paroladon en kiu
li pentris la vivadon de la infa- 
noj en la Hejmaro.

La ferman kunsidon de la Kon
greso ni ne povis (‘eesti. Je tiu 
tempo ni grimpis el taksio ĉe
« Liverpoolstreet-stacion » kaj
kiam sonis en niaj oreloj la laci
ta voĉo de kolportisto « Flus- 
hing-train, Sii- ? (Vagonaro por 
lu boato al Vlissingeno, Sinjo
ro V), tiam ni tute klare kons
ciis : Nun la festo estas finita.

tings kaj Eastbourne, de la oka <>. National Childreni Home and G. II. H. v. Z.

(Daurigo de paro lado Privat)

Esperanton ili inuite bezonas kaj eklernas foje, sed 
se aliĝus multaj junaj esperantistoj al iliaj entreprenoj 
dum du aŭ tri semajnoj en somero, ili helpus samtempe 
la du arterojn kaj spertus grandan animan ricinon.

Anglaj samideanoj foje miris kial ini veturis siatempe 
Hindujon kaj tiom admiras Gandhi. Volonte mi malfermas 
parentezon por tion klarigi : nii volis vidi surloke la unuan 
grandskalan provon de nacia ribelo sen armiloj, sen mal
amo, sen milito, kaj ini ne bedaŭras la viziton. Kontraŭe 
ĝi donis al nii novan fidon je la homaro.

Hodiaŭ la angloj komprenis, ke Gandhi ne estas mal
amiko, sed amiko, kaj la guberniestroj kaj la Vic-Iteĝo 
nun kunlaboras kun li kaj liaj amikoj. En la plimultaj 
provincoj tiuj homoj nun estas efministroj, anstataŭ mal
liberuloj kaj la Brita Parlamento cedis al la hinda popolo 
la rajton elekti ilin en provincaj voĉdonoj. Restas ankoraŭ

la problemo pri la centra registaro. Ni esperu ke ankaŭ 
por tio la batalo estos paca kaj senarmila, kiel granda 
ekzemplo kaj esperilo al la tuta mondo.

Multajn militojn nii vidis, ribelojn por atingi nacian 
liberigon aŭ korekti maljustan landlimon, sed la unuan 
fojon granda popolo sciis ribeli sen pafiloj, kaj alia granda 
popolo sciis cedi sen niaŝinpafiloj aŭ ekzekutoj. Tiu sin
teno honoras ambaŭ. Ili daŭrigu sur tiu vojo.

Estas la plej bela gloro de Britujo kompreni, ke pli
valoras lojala amiko ol mallojala subulo. Egipto, Irako 
farigis amikoj, ĉar liberaj. Ankaŭ Aŭstralio. Sudafriko, 
Novzelando, Kanado, kaj Irlando fariĝis memregaj ŝtatoj 
kun saĝa konsento de Britujo. La instruo de Usono neniam 
estas forgesita. Tia sago estas pli admirinda ol ĉiuj mi
litaj venkoj aŭ akiroj. Pri ĉio, kio komprenigas, unuigas 
kaj estrigas, iii uzu Esperanton utile kaj inteligente laŭ 
la celo mem de. Zamenhof. Dum la plej teruraj tempoj 
la homaro bezonas malgrandajn arojn da fideluloj, kiuj 
konservas la veron al kiu ĝi devos reveni por vivi.

Ne forgesu tion, kaj vian respondecon. En pli ol unu 
lando malfcilaj homoj suferas pro spirita sufoko. Via 
fideleco al idealoj en libera atmosfero similas al la aero. 
kiun sendas tuboj al la kompatinda submara laboristo, 
enfermita di sia metala kaj kalmika kaĝo kun ronda 
kapego.

Li baraktas en la profundaj kaj vidas strangajn 
fiŝojn kaj monstrojn preterna# ĉirkaŭe. Li spiras kaj 
esperas nur per via aero. Se vi. sub libera ĉielo, ne restas 
fidelaj al via kaj lia idealo, vi tranĉas la tubon kaj for
lasas lin al la submaraj monstroj. Pensu pri tio !

Multaj homoj kaj popoloj vagas en malluma nokto. 
Kiuj posedas valoran lumon ĝin fidele konservu, kiel la 
rifuza dometo briligas sian fenestron en arbaro timiga, 
ĝi signifas la varmon por la sercantoj kaj la veron por 
la venonta generacio, kiu nepre bezonas lumon kaj har
monion. Vivu la idealo Zamenhofa !
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Decida jaro
Kun sento «le indigno kaj honto 

la mondo sekvis la evoluon de T 
konflikto ĉirkaŭ la ĉeĥoslovaka 
Stato. Por haltigi la militon, la 
grandaj potencoj oferas staton li
gitan al ili per komunaj idealoj, 
kaj per solene subskribitaj sin
devigoj. La frazo pri la « paper

m o no  » de 1014 ricevas konfirmon 
'ere ne-atenditan ! Triumfis la po
etika maksimo de la « IVati anti 

*ee » sur la dorso de r viktimo.
Ni vivas en decida jaro. La 

eraroj de 1918-1919 sin vengas. Po
vas esti, ke ia kolektiva konscienc
riprô  paralizas la grandpotencojn.
agi tiel, kiel postulus propraj in
tereso kaj honorsento. Ni lernas el 
eio tio, ke kontraktoj kaj plej so
lenaj sindevigoj senvalorigas kiam 
Hi postulas oferon.

La giganta plano pangermanisma 
evoluigas kun matematika preci
zeco. Cetera Eŭropo similas al ku
niklo, hipnotizita de la minacanta
Serpento. Nenio plu baros la vojon 
al la efektivigo de la germana he
gemonio sur la kontinenton. Kaj ti
meme oni sin demandas nur: « Kiu 
sekvos nun en la vico de I' sta
toj forblovataj ? »

Heute gehdrt uus Deutscjiland
I'iui morgen die ganze Welt !

Nia estas hodiaŭ Germanujo
Kaj morgaŭ la tuta mondo !

Tiel sonis rekantaĵo, kantita kun 
videblaj konvinko kaj kredo dum 
*a kongreso naci-socialista en Nŭrn- 
*»erg 1938. .

Kio pleje ŝokis en la malfelica 
afero estas la forni oj. Jen la ami
doj de I’ atakito premas lin ak
eepti Cion, kion ili decidis, ne ali
gante lin ! Kaj la atakinto Clei 
Provis prezenti popolon kelkmilio- 
"an kiel kanajlaron kondamnin
dan ! Ne J Neniam la cetera moli
go Sangos sian opinion pri popolo
Premegata.

La insultoj havis ĝuste la kon

trauan efikon. Kiu kriaCas, mal
pravas.

Al la bravaj ĉeĥoslovakoj, forla
sitaj de I' amikoj, premegataj de 
kolosa pliforto, sin turnas la kora

la rajton de Ciu popolo, destini 
mem pri sia sorto. Aliflanke ekzis
tas historiaj kaj geografiaj doni
tajoj kun argumenta forto nepre 
samranga. La tranCado nun oka-

Eŭropo, laŭ geografiaj donitajoj, 
imitante plejeble la svisan siste
mon. Hodiaŭ tio sajnas pia de
ziro de revemulo; sed la revaĵoj 
de hodiaŭ estas la realaĵoj de post-

/\.

P r o k l a m o  ĉ e ĥ o s l o v a k a
La animstaton de la Cefioslova- 

ka popolo bone pentras la prokla
mo de la Csi. registaro adresita al 
la popolo :

« Nian nacion trafis dum la iro 
de Thistorio multaj katastrofoj. 
Pasis super nia lando multnom
braj ventegoj, dezertigitaj la te
ron kaj detruintaj centmilojn da 
hom-vivoj. Ofte sajnis, ke nia po
polo devus esti elradikigita kaj 
detruita. Nia historio estas skribi
ta per sango kaj larmoj. Kaj spite 
Cio, la popolo Ciarn releviĝis, kaj 
tempojn de humiligo sekvis tempoj 
de 1'disvolviĝo. Nia popolo trapasis 
plej pezajn tempojn de sklaveco,

#
kiam sajnis, ke neniam ĝi Televi
dos.

Tia katastrofo minacas staton

kaj nacion denove. Vi aŭdis la 
oficialan informon pri la interveno 
de Tokcidentaj potencoj ĉe nia re
gistaro. Vi aŭdis, ke en maniero 
senekzempla de Thistorio, alianc
anoj kaj amikoj diktis al ni ofe
rojn, kiujn oni metas sur venkito. 
Sed ni ne estas venkitaj, kaj se 
uia registaro decidis akcepti tiajn 
kruelajn kornicojn, estas pro tio, 
ke ĝi volis eviti al Ia tuta popolo 
senutilan sango-verŝadon. Ne estas 
senki! ra gigo, kiuj devigis niajn gvi
dantojn je ilia decido, je decido 
trafanta nian koron. Plej kuraga 
viro povas trovigi en situacio, en 
kiu li devas retirigi antaŭ la pre
mo de rokego. Dio scias, ke nece
sas ofte pli da kuraĝo por la vivo 
ol por la sinmortigo. Dio scias, ke 
ne ekzistas sur la mondo honorin

da homo, kiu povus aserti, ke iii 
estis malkuraĝemaj kaj timemaj, 
kiam ni hodiaŭ rajtigis nian mi
nistron por eksteraj aferoj, ke li 
informu Frambujon kaj Britujon, 
pri nia decido, nin oferi por la bo
no de Tpaco en la mondo, tiel kiel 
oferis sin antaŭ jarcentoj la gran
da sanktulo ĉe la kruco por la bono 
de 1’homaro.

Ni ne faras riproĉon al tiuj kiuj 
lasis nin solaj. La historio faros 
sian jugon in-i ĉi-tiuj tagoj. Nia 
devo estas, rigardi en estontecon, 
gardostari, kaj protekti la nacion, 
kiu vivis kaj vivos. Ni estos inter 
ni. Ni estos fortaj, kaj de vi de
pendos. ke ni reatingos prosperon. 
N; ne pereos kaj ni konservos nian 
landon. Ni marŝu kun levita kapo 
al la estonto.

simpatio de T homoj liberaj en tuta 
mondo.

Kaj vi. Esperantistoj en la ĉeĥo
slovaka respubliko, sciu, ke viaj 
samideanoj en multaj landoj fune
bras kun vi dum ĉi-tiuj pezaj tagoj.

Kaj vi, samideanoj en lokoj tle 
kie la doktrino kaj legaro do 1' 
novaj regantoj vin forpelas en ne
certan estonton kaj mizeron, havu 
kuraĝon ! Se kontraktoj estas mal
respektataj. se ĉiuj urĝas ne man
ki T okazon profiti el la situacio, 
ekzistas tamen ankoraŭ homoj en 
la mondo sentantaj la doloron de 
Tsuferantoj.

La fundo de 1’m izero
Febre oni sercas klarigon pri la 

okazintajoj, rnufianke oni alvokas

zanta de la geografia mapo neniel 
forigas tusojn faritajn en 1919.

El ia haoso de interplektiĝantaj 
veroj kaj asertoj, la observema 
spirito konkludas : La principo de 
« unu unito, unu lingvo, unu re

gno » ne estas aplikebla je abso
luta precizeco, ĉiu provo tiaspeca, 
formi regnojn unuformajn, estas 
kaj restas provizora. La fantomoj 
vokitaj de T superbordiĝanta na
ciismo detruos kun logika certeco 
Cian tian faron, ĉar ĝi ĉiam lasas 
nekontentulojn defendontajn la sa
man principon. La sola rimedo sol
vi tiun ĉi eternan konflikton gen
tan kaj lingvan estas la konfe
dero de malgrandaj kaj mez
grandaj popoloj, konsciaj pri sia 
nacieco, en centra, orienta kaj suda

morgan.
En tiu ĉi konflikto oni malaten

tas aŭ prisilentas tre gravan fak
ton : la sudetgermana regiono ne
niam estis parto de Tlmperio ger
mana. sed parto de la reglando bo
hema. limita nature kaj sankciita 
per la historio. Kaj dua fakto es
tas, ke la landon okupis slavaj tri
boj. Cefe Ceboj, longe antaŭ inva
dintaj germanoj. Pruvo estas la 
loknomoj, je grava plimulto de 
slav ĉefia deveno, parte tradukitaj 
parte konformigitaj al germana 
pronunco. Citinda estas ankaŭ la 
fakto de la perforta germanigo de 
la slavaj (Celiaj) indigenoj en pa
sintaj tempoj. Do tiom senbaza la 
tezo ĉcfioslovaka ne estas. Ĝ duo
kaze meritas atenton.

La ringo ferm igas

Tiel titoloĝis artikolo en nia ga
zeto post la pereo de Aŭstrio. La 
dinamiko de T Tria Regno lokigis 
la demokratajn regnojn en pozi
cion de terurigita rigardanto. Pa
ralele kun la forbio vo de T popol
regado iras la malaperigo de ideoj 
kaj movadoj « suspektaj ». Inter 
ili la inovado pri internacia lingvo.

Nuligata en Germanujo kaj Aŭs
trio, reduktita al nenio en Italujo, 
stagnanta en tutecaj statoj, nia 
movado vivetas ankoraŭ en la ce
teraj landoj. La politikaj okazajoj 
infiuas ĉion. La homoj ne plu po
vas entuziasmigi por ideo, laŭŝajne 
malkonfirmata de T faktoj.

Kaj la skismo en la internacia 
organizo seniluziigas multajn, kiuj 
forlasas movadon kaj ideon.

Estas timinde, ke la situacio 
pliakrigo» ankoraŭ. Certe estas, ke 
ĉehosiovakio ne plu ludos la gra
van rolon en nia movado, kian ĝi 
okupis. Morala kaj materia perdo 
nun ankoraŭ ne supervidebla j evi
dentigos baldaŭ. Trudiĝas tial tuja 
solvo de T nuna stato nekontenti
ga-

« Heroldo de Esperanto ». (17 
•Iulio 1938) tusis la aferon ; kvan
kam sur bazo entute malreala I 
Valorus scii. Cu la dirita artikolo 
estas aprobita de Testraro de IEL. 
Ni ripetas : UEA estas preta kon
sideri praktikan arangon por eviti 
elspezojn senutilajn. Tia arango 
povas etendigi pri Jarlibro, gazeto, 
kongreso, k.t.p.

Ne estas oportune nuntempe pa
roli, propagandi kaj penadi pri Es
peranto en lernejoj. Neniu konas 
la morga lion. Urĝas ke la esper
antistoj agantaj konsci ifi u pri la 
graveco de T horo, kuniĝu laŭ racia 
maniero kaj konduku la Sipon ES
PERANTO tra la ondegoj de kon
fuza estonteco en la havenon de 
pli bona estonteco.

20. Sept. 1938. II. J.

Bazaj principoj 
pri patriarka kolonio

Multaj koloniaj entreprenoj 
haskis pro manko de idealismo 
^), de kompetenteco pri adminis
trado, pro serĉado de personaj 
Arofitoj, malbona elekto de lokigo 
kaj tro da diferenco pri etiko 
kaj moroj. Tiujn ĉi diferencojn 
°ni nur ebenigas, postulante iun 
Instruan kaj edukan nivelon al 
’u aliĝontoj.

La lokigo dependas de la idea
luloj sed celante malpliigi la la
boron kiel eble pleje, ĉar ĝi ne 
’^as celo per si mem sed nur 
''gora vivrimedo, oni solvas bone
1 demandon per la koopero kaj 

reiro al la tero en regiono kies 
baturo estas riĉa. kies dolĉa tem
igi aturo evitas la hejtadon, tio 
<stas en la tropika zono, sed, pro 
Sflneco, je 500-metra ĝis 1500-me- 
,ra alteco, ankaŭ je kelkaj centoj 

kilometroj de densaj popol
diroj por la pacon gui. Jen
'diaj principoj :

Laboro. — Gi estas devi
ata de Ciuj po 6 tagoj de 6 horoj
^semajne (6 X 0). La laboran-
°Ĵ estas apartigataj inter 7 kla- 

lati ilia fortikeco; la virinoj

aperas en la kvara; kaj inter tri 
ordoj laŭ kapableco '( majstro, 
spertulo, lernanto). La valoro de 
la socia (lejero estas tiel minimu
ma. ke ĝi suficas al rigoraj nu
trado kaj vestado. La societo zor
gas pri la familiaj logejoj.

zervo, kiu traktas interalie la ase
kuron. La lasta parto estas trans
metata al Speciala Rezervo por la 
plivastigo de la agado.

A l paca kunvivado de la popoloj.

II. K a p i t a I o. Ĝi estas
kalkulata laŭ budĝeto po tiomaj 
personoj, kiuj prezentas demogra 
fan normon, kaj minimume po 15 
personoj. La kapital-partoj aŭ ko
tizoj estas ju malpli grandaj, des 
pli fortikaj estas la aliĝontoj. 
Post kiam la socia deĵoro estas 
pagata, la kapitalo suficas devige 
por atingi 5 gis 7 procentojn nece
sajn al la plia kunfortigo. La kapi
tal-partoj estas amortiza taj mal
rapide.

III. P r o f i t o j .  — Unu parto 
de la profitoj estigas dividendon 
de la kapital-partoj laŭ nominala 
valoro. Dua parto pagas la eblan 
plian deĵoron de la unuaj pioni
roj de la entrepreno. Tria parto 
estas disdonata proporcie de la 
acetoj al societo. Kvara parto es
tas transmetata al la kapital-re-

IV. R e g a  do.  — Malmultege 
da regantoj, sed agemaj kaj ros 
pondaj. La tri povoj (lega aŭ 
statuta, jura kaj estra) estas ab
solute apartigataj. Nur super ili, 
kiel ligilo, estas la prezidanto, 
neŭtra personeco de la societo, 
kiu voĉdonas nur je gravaj oka
zoj. La baloto estas sekreta aŭ 
publika; /tiuokaze kontrakto es
tigas inter balotato kaj balotan 
toj. La kandidatado ne ekzistas 
La voĉdonoj starigas per severa 
plejmulto, kaj ĉiam konfirmata.

ĉio valorigas nur per la valoro 
de la individuoj.

Rene Etienne Deckors 

Cataldo (Goyaz, Brazilo).

Redakcia Informo 

lastmomenta

Pro diversaj cirkonstancoj la 
daŭrigo de Iartikole « Instaladoj » 
aperon en la sekvonta numero de

ESERANTO

Ni ricevis la jenan leteron :
Tre estimata samideano Redak

toro, kun bedaŭro nii rimarkis en 
N° 4(52 de via gazeto, ke en la 
materialo pri Litovujo troviĝas 
ankaŭ atakoj kontraŭ Polujo.

Tiu evitinda fakto elvokas pro
teston inter la pollanda samidea
naro, prave opinianta, ke disvas
tigo de informoj pri la historio 
kaj kulturo de unu lando ne de
vas esti kunigita kun atakoj kon
traŭ aliaj landoj.

Konsiderante, ke la celo de 
«.< Esperanto » estas konigi al la 
internacia legantaro ĉion, kio 
kunigas la popolojn, kaj ke « Es
peranto » neniel devas kunhelpi 
je la pligrandigo de la abismo 
inter la popoloj, fervore elfosata 
de la kontramiloj de homara pro
greso, nii esprimas la konvinkon, 
ke la diritaj alineoj kontraŭ Po
lujo aperis en « Esperanto » nur, 
Car ili ne estis rimarkitaj de la 
redakcio.

Mi estus felica, se vi bonvolus 
per publika deklaro konfirmi mian 
Ci-supran supozon, kaj salutas vin

Samideane via J. ŝapiro
ĉefdelegito de UEA por Polujo

Al la supra plendo kiel ankaŭ 
al simila en la gazeto POLA ES
PERANTISTO. lasta numero, ni 
respondos en principa artikolo en

unu el la venontaj numeroj. Ni 
plene komprenas la ('agrenon de 
niaj pollandaj samideanoj, des pli 
ko intertempe Polujo kaj Litovujo 
reprenis amikajn najbarrilatojn, 
kaj ke Polujo, la patrujo de Es
peranto kaj de la Majstro, ĉiam
guis kaj guas la simpation de la 
t utmond a sa midea na ro.

La Redakcio.

Budhana monaho 

esperantisto...

La 27-an de Julio okazis ordeni- 
go de nia samideano Martin Nove
ga d el Vizovice en Moravio al hinda 
budhana monaho en « Islami Her- 
mitage » en Dodanduvva, (Cejlono) 
Lian ordeniĝon Ceestis budhanaj 
pastroj : I el Ĉeĥoslovakujo, 3 el 
Germanujo, 2 el Hindujo (Bengal
io), I el Purino kaj 2 el Cejlono. 
Lia nuna nomo esias : Respektin
da Nyanasatta. Multaj samideanoj 
rememoros ankoraŭ liajn prelegojn 
okazintajn en Januaro kaj Februa
ro t.j. en Praha kaj Brno pri Bud
hismo en Eŭropo kaj pri Budhismo 
kiel filozofio. Poste li elmigris al 
Cejlono kie li studis komence en 
Colombo kaj poste en Dodandmva

* budhanan filozofion sub Rov.N.va- 
natiloka, la estro de la monahejo. 
Ni bondeziras la respektindan sa
mideanon Nvanasatta.
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Esperantista Interhelpo
Servo de UEA

Nuna Stato

ĉiutage alvenas novaj petoj, ja 
eĉ* petegoj helpi. Dolorigas res
pondi negative, esperigi, pacienci
gi. Dume ni ricevis ankaŭ belegajn 
pruvojn de samideana kompreno 
kaj de homarana sento. Dank’al 
bonvola interveno de servopreta 
samideano, la petinto n" I, trovis 
rifuĝon en transmara lando. Ter 
korespondo, la Helpservo povis di
rektigi dume aliajn petojn plenu
meblajn sen speciala anonco. Pri 
la nove alvenintaj petoj ni petas 
ĉiujn afable ekzameni ĉu ne estus 
ebleco de rekta helpo aŭ konsilo.

Peto I

Arangita. Petinto povos enmigri 
transmaran landon.

%
Peto 2

Hungara Statanino kun knabo, 
parolanta krom E-on la germ
anan, sperta mastrumantino ser
ĉas rifuĝon en lando ne rifuzanta 
Viktimojn de nuna maltoleremo. 
Juna. sana, laborema kaj mod
esta. Posedas regulajn dokument
ojn de origino, pasporton k. t. p. 
Politike ne-Sarĝita kaj ne-suspek- 
tita.

Peto S

Aranĝita. Povas veturi al trans
mara lando.

Peto //

Vienanino, 33 jaraĝa, tajlorino 
tre sperta, laborinta por unuaran
gaj modmagazenoj en Vieno, kun 
bonegaj atestoj perdis oficon pro 
rasa kaŭzo. Serĉas rifuĝon en alia 
lando scias krom sian metion la 
mastrumadon, escepte pezajn labo
rojn. Satas infanojn. Parolas flue 
Esperanto-n kaj scias iom la fran
can. Posedas regulajn paperojn 
kaj ricevas pasporton.

Peto 5

Statano germana, de juda deve
no kun edzino ne-juda, serĉas rifu
ĝon kaj laboron en transmara lan
do. Preferas landon, kie li povas 
ankaŭ labori por la movado. Ko
mercisto, 40 jara, tre bona propa
gandisto, vendisto, dum multaj ja

roj reprezentanto de grandaj fir
moj (branĉo por malmultekostaj 
ornamaĵoj), fakulo ankaŭ en mal
grandpa j varoj. Disponas pri bo
negaj atestoj estas sana kaj ener
gia. Akceptas kion ajn, povas ve
turigi aŭtomobilon. La edzino 
scias krom la germana kaj Es
peranto, ankaŭ perfekte la anglan.

Peto 6

Statano germana en Vieno, 53a 
jaraĝa kun edzino kaj 14 jara fili
no, devas trovi situacion en trans
mara lando. Serĉanto, malnova 
esperantisto, distingita per argenta 
medalo de veterano, estas eksper
to pri librotenado, jure aprobita, 
parolas germanan kaj hungaran 
lingvojn, scias sufiĉe la anglan, 
francan, italan, estas preta akcepti 
kian ajn laboron. Politike sen ri- 
proĉo, disponas je regulaj pape
roj.

Peto 7

Stata oficisto (doktoro de juro), 
aŭstriano, 30 jara, edziginta, kris
tana konfesio, perdis la postenon, 
ĉar la patro estis judo. Serĉas 
iun ajn okupon. Posedas krom 
germana kaj Esperanto, la anglan, 
francan, ĉeĥan lingvojn. Ricevis 
brilan ateston pri sia ĝisnuna la
boro. Politike nesuspektita.

Peto 8

Viena samideano devigata elmi
gri transmare serĉas oficon. Bank
oficisto, 46 jaraĝa, plensana, 
fraŭlo, bonkaraktera. Sperta kaj 
diligenta laboranto en diversaj fa
koj sen kaj kun klienta trafiko. 
Dum 28 jaroj oficisto en la plej 
granda aŭstria banko Oesterr. Cre- 
ditanstalt — Wiener Bankverein. 
Bonega atesto. Posedas konojn pri 
laborado en kemia laboratorio. 
Akceptas kian ajn okupon. Scias 
anglan lingvon.

Peto 9

Juna ge-edza paro de Vieno petas 
enirpermeson kaj laboreblecon en 
kiu ajn lando. Edzo perfekta 
kuiras, gvidas aŭtomobilon kaj 
faras ĉiujn domlaboroĵ  Edzino 
estas virin-ĉapelistino kaj perfekta 
en ĉiuj mastrum-laboroj. Helpu, 
helpu. Skribu al S-ro Meyer, Por- 
zellangasse 60-111, W i e n IX.

A t e n t u A t e n t u
La Bibliografia Servo de U E A 
Palais Wilson, Geneve

deziras akiri ekzempleron de la kajero 3•*», Julio IDIO, C 0.169

Pri Ia transskribo (le PROPRAJ Nomoj,
eldonajo de la estinta Centra Oficejo Esperantista, Parizo... (raportoj 
de la Lingva Komitato).

Personoj kiuj povus cedi tiun ĉi kajeron al UEA afable informu 
kun indiko de prezo aŭ deziro.

A t e n t u A t e n t u

Nordland - vojaĝo
I v a n  K r e s t a n o v

Forlasinte Islandon la 15-an de 
Julio, depost fino Julio gis 21 Sep
tembro, Ivan II. Krestanov vi
zitis Skotlandon, Nederlandon, 
Belginon, Nord-Francujon kaj 
Luksemburgon. En pluraj urboj 
kiel Aberdeen, Rotterdam, Antwer- 
pen, Bruselo, Denderleemv, Alost- 
Aalst, Gand, Bruges, Ostende, 
Diksmuide, Grammont, Zarladinge, 
Turnhout, Ronse, Kortrijk, Wa- 
regem, Arlon, Lessines, Malo, Dun- 
kerque, Luksemburgo (kie inter
alie li partoprenis la jubilean kon
greson de Asocio Internacia Tu
risma. 20-24 VIII 38), Vianden, 
Echternach, Glervaux, Mondorf-les- 
Bains k. a. li propagandis, estis 
intervjuata aŭ paroladis pri Bulga

rujo kaj Islando, kaj la lokaj gaze

toj favore raportis. Li enŝipiĝis en 
Antverpeno la 25 Septembro kaj tra 
Gilbraltaro revenos en Bulgarion.

Dankesprimon
plej koran mi direktas al ĉiuj ka
raj* gesamideanoj, kiuj faciligis 
kaj agrabligis mian parolad
is  stud-vojaĝon en Skotlando, 
Nederlando, Normandio, Belgujo 
kaj Luksemburgo.

Al Bulgarujo mi enŝipiĝos la 25 
septembro en Antverpeno kaj post 
29-tagnokta marveturado, haltante 
en multaj lokoj survoje, atingos 
kun Dia volo mian patrolandon 
fine de Oktobro n. j. Gis tiam mia 
adreso estas per Belga Esperanto- 
Instituto, Lange Leemstr, 127, 
Antverpeno Belgujo.

Ivan H. Krestanov.
Konstanta adreso : Str. 6. Sept- 

emvri no. 2, Sofia (Bulgar.).

Niaj Mortinjoj

K u n  bedaŭro ni sciigis pri la 

forpaso (le jenaj samideanoj. Al 

itiaj familioj ni sendas esprimon 

(lo nia kora simpatio.

Sinjoro Frederiko Kari ntti i/,

fama hungara verkisto poeto, es
tinta prezidanto de Hungarlanda 
Esperanto Societo, la 29-an de Aŭ
gusto. Lian nomon konas la esper
antistaro el tradukoj : Morgaŭ  

matene, lia plej sukcesa teatraĵo, 
Norda vento, novelkolekto, kaj kel
kaj noveloj aperintaj en gazetoj 
kaj en « Hungara Antologio ». 
Ofte parolis publike pri nia lingvo, 
verkis pri gi artikolojn, menciis 
gili en siaj humoraĵoj. kiuj gene
rale estis Satataj pro respegulo 
de la profundaj homanimaj sentoj. 
Li gvidis dufoje publikajn diskut- 
vesperojn pri Esperanto, kiuj par
toprenis laŭ invito de HES aliaj 
konataj verkistoj. En 1932 dum 
Internacia PEN-Kongreso de Ver
kistoj li prezentis proponon por 
kunlabori kun la Esperanto-mo
vado. En la lasta tempo li pro
jektis novan Enciklopedion por di
fini la signifon de la vortoj. En 
artikolo pri Esperanto en Marto
1938 li deklaris, ke pro nuna haoso 
en la opinio de diversaj popoloj, 
oni devas unue krei konvencion 
internacian pri la signifo de la 
vortoj, antaŭ ol oni kreas kon
vencion por enkonduki Esperanton. 
Li naskigis en 1888 en Budapest, 
studis matematikon, sed forlasis 
la universitaton por fariĝi popu
lara verkisto. En sia verko ankaŭ 
en Esperanton tradukita « Vojaĝo 

en Farcmidon » li daŭrigas la 
rakontojn de Svvift, kondukante la 
faman vojaĝanton Gulliver al mi
rinda mekanika lando, kie oni pa
rolas internacian muziklingvon. 
Nun li atingis alian mirindan lan
don, kie li trovos tion. kion li plej 
multe Satis dum sia tera vivo : in
terkomprenigi kun homoj samideaj.

ĉe la enterigo la Esperantistaron 
reprezentis S-ro Paulo Tolnai kaj 
edzino. P. B.

Sinjoro Lion Cha mpi/. Ingeniero, 
7 Sept. 1938. 74 jaraĝa, Antverpeno, 
ano n-ro. 14515 (ĝis 1936) kaj pa
tro de nia DM, F-ino A. Cliampy.

Sinjoro Leono Hla&eviĉ, malnova 
ano kaj fidela Delegito de UEA, 
60 jara, en Riouperoux, Francu
jo, Is£re. Rusa oficiro, li prezidis 
antaŭ la milito la Esp. societon 
en Kiev, kie okazis en 1912 la unua 
kongreso esp. en Ruslando. Dis
tingigis dum la milito kaj estis no
mita Brigada Generalo. Venis kun 
la restoj de la armeo Vrangel al 
Francujo.

Peto IO

Juna sana germana Statano, 
ĝardenisto laborkapabla serĉas 
eblecon enmigri eŭropan aŭ trans
maran landon. Devas forlasi Ger
manigon pro mal-arieco. Detalojn 
per la Esperantista Interhelpo.

Libervola Civila 
Helpservo Internacia

Devizo : Ne  nur vortoj, sed agoj.

Informa broŝuro 18 paga, ilus
trita pri la celoj de tiu ĉi inter
nacia agado karakterizata per la 
postulo

Fosilo anstataŭ pafilo.

Oni povas ricevi tiun ĉi legindan 
dokumenton sendante nur unu va
lidan respondkuponon (stampitan) 
al Jules Gilliard, Delegito de UEA,
3, Place du Marcha, Annemasse 
(Francujo, Haute-Savoie).

Tra Islando
Fine mi ĉirkaŭiris gin. Per la 

Stata ŝipo « Esja ». Dum dekkvar 
tagoj. Po kelkhora halto en ĉiuj ha
venoj. Po unu semajno gaste en vi
lago kaj en urbo, ekster la voja
go. Mi revenis per alia ŝipo. Kel
kajn fojojn mi trapasis la nordan 
polusan cirklon. Poste, tra la lando 
per a Atoj kaj ĉevaloj, ĉar ne ekzis
tas fervojoj. Mi vidis verdajn va
lojn, altajn montojn, belajn fjor
dojn, naĝantajn glaciojn kaj mul
ton alian, ĉiutage estis nova festo 
por mi.

Kara leganto, prenu la landkar
ton de Eŭropo kaj rigardu sur ĝin. 
Sed atentu, la okulo povas trompi 
vin multloke. Ekzemple Norvegino. 
Ĝi estas tiel longa kiel Eŭropo es
tas larĝa. Se vi ne kredas, piku 
gian sudan randon sub Oslo kaj 
turnu la nordan randon ĉirkaŭ ĝi. 
Vi atingos ĝis Romo. Aŭ la distan
co de Sofio al Parizo.

Tiel ankaŭ Islando. Ĝi Sajnas 
malgranda insulo, simila al Safido 
aŭ anasido, kies kapeto rigardas 
supren al Grenlando. Tamen ĝia 
bordlinio estas multe pli longa ol 
tiu de Bulgarujo — tutajn 6000 
(ses mil) kilometrojn ! Precipe pro 
giaj multnombraj fjordoj. Post 
Norvegino Islando estas la dua 
lando de la fjordoj en Eŭropo. Plej 
multe giaj orientaj, nordaj kaj ok
cidentaj bordoj estas tranĉitaj.

La fjordoj estas grandaj, lon
gaj golfoj, kaj ĉirkaŭ ili estas mon
toj. tiel altaj, ke oni neniam vidas, 
kie ili finigas, pro la nuboj super 
ili. Akvoj, rokoj, nuboj, Stonoj, 
multaj Stonoj, kaj la insulanoj ne 
scias kio estas arboj. La plej gran
daj fjordoj estas Faxafjord kaj 
Breidifjord en okcidenta Islando. 
Kaj sennombraj estas la pli mal
grandaj...

Kiel jam konate, la lando kli
fas ĉe la norda polusa cirklo, so
leca, formetita, rande de ia Glacia 
oceano. Ĝia surfaco estas granda 
kiel tiu de Bulgarujo, sed gi estas 
malforte loĝigata, kaj tio nur ĉe la 
bordoj, kaj la internajo estas sen
homa. dezerta, forlasita.

De la 103.000 kvadrataj kilome
troj. apenaŭ 23.000 hektaroj estas 
laborataj de 6.000 farmistoj kun
700.000 Safoj, 50.000 ĉevaloj. 30.000 
brutoj. 3.000 kaproj kaj... 70 gaze
toj kaj revuoj. La kelkaj urboj, 
kiujn posedas Islando (Reykjavik. 
Hafnarfjordurt AVestmanaja. Isa-

fjordur, Syglufjordur, Akureyri kaj 
Seydisfjordur) estas ĉiuj komer
caj centroj, ĉio cetera estas mal
grandaj loĝlokoj aŭ farmoj kun 2-
3 domoj kaj pregejo. Kaj fisoj plej 
diversspecaj sekigas apud la bordoj.

Lafon erupciantaj vulkanoj, 
grandiozaj glaciejoj, Stonaj kaj 
sablaj dezertoj, bolantaj sulfuraj 
vaporoj, varmegaj gejzeroj, pen
trindaj akvofaloj, malvarmaj ri
veroj, betulaj arbaretoj kaj vastaj 
kampoj regas super la fundamenta 
kontrasto de la pejzago. En tia 
pejzago vivas logantaro, kies nom
bro apenaŭ superas tiun de mez- 
eŭropa urbo: 118.000. Homoj har
ditaj de supermezuraj luktoj. Kaj 
en konstanta forta batalado kon
traŭ la sovaga naturo kaj kontraŭ 
la fiŝoriĉa oceano.

Kiel antaŭ la stacidomoj de 
Finnlando estas amasoj da blan
kaj senŝelitaj arboj, tiel ankaŭ eo 
la havenoj de Islando estas amasoj 
da fiŝo, fiŝo kaj fiŝo. Kaj tiuj ho
moj vivas el ĝi kaj sin tenas je 
antikva, miljara kampara kulturo 
kaj tamen ili utiligas la plej mo
dernajn teknikajn akiraĵojn. Pri 
la beleco de tiu mirinda lando, pri 
la vivmaniero, pri la moroj kaj 
kutimoj de giaj loĝantoj, kiom ajn 
multe oni diru. ĝi ĉiam estos mal
multe. Ĉar oni devas persone vidi. 
por senti, por travivi ĝin.

Sed plej okulfrapas la tiea le
gemo. En Islando oni kvazaŭ nas
kigas kun libro en la mano, kiel en 
la norvega Bergen kun pluvombre
lo kaj en Kopenhago kun biciklo- 
ĉiuj islandanoj havas hejman bi
bliotekon kaj tie nur la idiotoj ne 
scias legi. Unu el la klarigoj de tiu 
laŭdinda fenomeno eble estas la 
fakto, ke tie estas ok-monata ni
gra vintro kaj kvar-monata blan
ka somero.

Kaj tiu stranga lando apartenas 
tamen al la granda Eŭropa kultu
ra kontinento. Meritas estontece 
tien fari siajn edziĝ-vojaĝojn, an
stataŭ en ltalujon aŭ Svisujon. Ĉfl 
al la am paroj malsupre ne esta? 
tro varme, precipe en la someraj 
36-40°, kiam en tiu sama tempo su
pre estas nur O -6° C. !

Oni ne timu, en Islando tute ne 
ekzistas blankaj ursoj, sed esta? 
nur blankaj, argentaj noktoj. LA 
homo, kiu donis al Islando gian 
nomon certe estis pesimisto, kaj 
tiu al Grenlando — optimisto. In 
terŝanĝu ilin kaj vi havos la ima
gon pri tiu mirinde bela lando !

Ivan H. Krestanov.

✓v

G enera la  
Korespondado

kun samideanoj en Litovio, Ger- 
manlando, Latvio, Finnlando, ĉe- 
h oslo va kio kaj Rumanio estas de
zirata de A. Kuliĉenko, Str. So- 
vetskaja 3, ĉambro 16, Saratov, 
USSR.

Eldonisto serĉata
Por Liberaj ekleziaj predikoj en 

Esperanto. Interesigantoj sin tur
nu al pastro II. Kolizius, Stao i 
SŭgandafirOi, Islando.

Poŝtm ark - intersango
Kun gesamideanoj tutlandaj po

vas doni novajn kaj malnovajn 
postmarkojn de ĉiuj balkanaj lan
doj, speciale Jugoslavio. Interŝan- 
ĝus kataloge kaj kvanto por kvan
to.

Artur David. Sarajevo IV/Bos- 
nio/, Zemaljska banka Jugoslavio.

Regno de pensoj
Spirita, senpartia revueto de ĉiuj 

tempoj kaj nacioj estas hableva 
de :
Esperanto, Internet, ui. 42, Mu- 

kuĉevo. Ĉ. H. R.

El Bulgara Lando
De kelka tempo estas rimarke

bla granda plivigligo de la Espe
ranto-movado en Bulgarujo. LU 
nombro de la kursoj, malfermitaj 
en la daŭro de la lasta sezono- 
estas trioble pli granda ol la kon 
cerna nombro por la antaŭa jare 
Kreskis ankaŭ la nombro de la Es 
peranto-societoj. Estas disvenditaj 
amasoj da lernolibroj. Ankaŭ li* 
nombro de la abonantoj de la aso
cia organo — Bulgara Esper
antisto — duobligis.

Al la 25-a jubilea nacia esperan- 
to-kongreso aligis pli ol 450 per 
sonoj. Kaj granda entuziasmo re
gis inter tiu ĉi amaso! La nov**1 
Centra Komitato de la Bulgara Es
perantista Asocio konsistas el 1̂ 
jenoj membroj : prezidanto : Ato- 

nas D . Atanasov (Ada), vicpre
zidanto — Petro Jordanor, sekre
tario — Emil Stratev, kasisto 
Heldo Oktomvrijski, konsilanto 
Stefan Oanĉev kaj Stefan Jonĉef■ 

redakcia komitato — A . 7). AtanO' 

so v, P. Jordanon/, .4. Grigorov.
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